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mianowicie bronią: poseł dr. Lieberman, dr. się należało, wyprowadzenie p~dQechta~ego l te~skie aresztowały trzech prz;wódcó; par 
tfeski, dr. Bogdą.ni, dr. Woźniakowski, dr. i roznamiętnionego tłumu na ulicę, podbu- ~~ tyzantów. W ogóle władze pograniczne litew
Smiarowski, dr. Zubowicz, dr. Rosenzweig, rzanie tego tłumu przeciw własnej policji i skie zachowują się obecnie poprawnie, co 
dr. Bross, dr. Aschenbrenner, dr. Schoen- własnemu wojsku, wszak to zwykła zdrada jest oznaką, że rząd litewski zawrócił z do
wetter, dr. Birnbaum, dr. Krzysiak, mec. Pa- stanu i sprawcy muszą być wyśledzeni i tychczasowej drogi jątrzenia sbsunków są~ 

Organ ludowy "Piast" pisze: . . schalski. mu~zą za to odpowiedzieć. siedzkich. 
Parniętają dotąd wszyscy straszne dm b· Stronę poszkodowaną zastępują: dr. Za" Zycia i uczuć ludzkich nie wolno w tak 

,."""11"".,,. przed siedmiu miesiącami. Wspo- krzewski, dr. Zagórowski, oraz adwokat zbrodniczy sposób wyzyskiwać i narażać. POSELSTWO TURECKIE W POLSCE. 
e wypadków, zaszłych w Krakowie Szurlej z Warszawy. Prokuratorję generalną Mogą się zaślepić i iść na lep obiecanek Pierwszy poseł rządu tureckiego, Ibrahim 

listopada 1923, wstrząsa każdym czło- reprezentuje dr. Krzyżanowski. socjalistycznych nawet ludzie porządni, tylko Talin-Bey, wręczył pahu Prezydentowi listy 
kiem. Dotychczasowa rozprawa wykazała strasz- nieu-jwiadomit:ni, chociaż - rzecz dziwna-- uwierzytelniające. w wywiadzie 03wiadczył 

Krwawa zbrodnia bratobójczej walki i ne rzeczy, zwvłaszcza bolesny upadek i zanik 1 obecnie toczący się proces wykazuje dotąd, on dziennikarzom polskim, że prace swe 
spadła na społeczeństw? p~ls~ie wte- su;r.ienia u wielu jednostek, które zatraciły iż do wodzów żydo-socjalistycznych garnęły skieruje na nawiązanie ścisłych stosunków 
ówczesny rząd polski, swtadomy granicę między sprawiedliwością, uczciwo- się przedewszystkiem różne męty społeczne, handlowych polsko-tureckich. Stosunki przy· 

.. """'"r'"' obowiązku wyrwania z toni giną- ścią, honorem i odpowiedzialnością, a szy- bez godności ludzkiej, tchórze, nie mający jaźni między Polską a Turcją są tak gł~bo
ypos,)olitej, przystąpił z całą energją derskiem kpi~niem, cynizmem i osłupiającem odwagi ponieść odpowiedzialności za po- ki e i trwałe, że na tern polu poseł nie ma 

ratowania ojczyzny, do ratowania jęczą- zezwierzęceniem. pełnione czyny. Ale jest możliwe, iż wśród · d · · · d ł D 1 k · · · d h me o zrob1en_1a, opierają się one bowie_m 
pod ciężarem rosnące-J nę zy spo e- a ~z~ rozp:-awa ,wy ~~e Jeszcze ~!e!e en tyc , któ:zy stłam~ili sumi_e~ie, o~darli się ~ na szczerem 1 bezinteresownem uczuciU. 

~,.. .. l1.wi~ ..,"..,,",..1"'"' • przerazaJący szczegoł, . n_IeJeden wyJazte. na honoru 1 godnoś~l lu,dzkleJ, są ~ porz:ądm, Rząd angorski przykłada wielką wag~ do 
Ale nad brzebogatą ziemią polską, nad JaW mom~n~ smutny 1 zał?sny. Wyrok Jed- ty~ko obał?mucem, ktorzy strzelali ~o pol l za oznania r nków tureckich z w robami 
· ludem zawisło jakby jakieś przekleństwo, d~ak pow.mien być spraw1edhw,Y; bo strasz- sk1c~ żołmerzy tyl~o dlatego, że ~yh podbu- pr~emysłu p~lskiego, a obecnie Itar.1 się 

choroba zapamiętania. Kraj zasobny me obrazon_ą _zost~ła wołnosc ludz~a, a r~e~1 przez mesurnlennych przywodcow so- wszelkieroi siłami, aby wystawa pols ,1 w 
wszystko, jak mało który, ale niektóre zwłaszcza ~telkt maJe~t~t, Rzeczyl?o.sp<?hteJ. C)ah.stycznych.. , , . . Konstantynopolu obecnie się tam odbywa· 
mieszkańców warstwy oślepłe zaciekło- Gdyby me potwornosc zbrodm 1 me da- 1 em gorz"'!J dla hersztow band zbo]eck1ch, · ca w adła ·ak: na"le ie· 

ą i n!gdzi~ niespotykaną nienawiścią, za- ją~a się usu~ąć koni~c~ność spraw!edliwo- hersztó~ ~e~ P?dl_ejszyc~, że_ zasta:-ia!i się ]ą Posefplbrahlm pr}y!ó~ł do Polski s·vych 
ast s1~gnąc pracą. po te P!o/rodzone ścl zd~pt~n_eJ, opluteJ 1 wyszy~zoneJ-ł?rło- , p:o~ty_ml 1 m~us~l~dom•onymt, _k~yh s1~ za kuzynów których zamierza wykształuć w 

OJczyzny, zamtast .r~dowac stę odzy- by naJle(?leJ o~y~ną t1 zbrodmę zatop1c ,V: l mrr.1, K.h na sm1_e!c nawet nara~a1ąc, zeby Połsce i 'umieścić na wychowanie w rodzi· 
~~(!!.si9~:l<aną swobodą - owłao.męte szałem me- l morzu mepam1ęc1, tak1 smutek, taka załosc, i tylko doprowadz1c do przewrotow, do wła- nie polskiej 

· zaszczepionej przez niesumiennych, taki wstyd, takie przerażenie ogarnia na l dzy i hulać potem i żerować na całem · 
:h podżegaczy i przywódców- dały wspomnienie niecnego czynu. państwie. PRZYJĘCIE POSŁA POLSKIE "'O PRZ uwieść i spełniły c:yn szalony, dopuści- . Lepiej byłoby uniknąć ponownego r0zna- 1 Obnżona sprawiedliwo~ć, podeptana po- RZĄD T RE CKI 

0 
EZ 

się zbrodni bratobóJczego mordu. m1ętnienia i rozwydrzenia partyjnego. waga państwa musi być zmazana i oczysz- L · 
W dniu 6 listopada 1923 roku tłum naj- Ale z drugiej strony moralny obowiązek czona! Na przyjęciu posła polskiego w Turcji 

mętów społecznych opanował uli- zbadania, wyświetlenia i ukarania winnych 1' Chore moralnie społeczeństwo musi być przez Kemala-Baszę, poseł polski Knoll wy-
strzelał do wojska i policji. ciąży na zdrowem społeczeństwie. radykalnie uzdrowinne, aby sumienni i uczci- gło~ił mowę, w której, powołując się na 

Na bruku krakowskim poległo trzech ofi- Takich zbrcdni, które podważają majestat vi obywatele mogli radować się życiem i dawne tradycję, oraz na nieuznanie rozbio-
polskich oraz 11 szeregowych, ran- Rzeczypospolitej, które podrywają spoidła .volno:cią, zdobytą krwią szerokich mas lu- ru Polski przez Turcję zaznaczył, iż zawarty 

zaś żołnierzy było l Ol i 38 policjan- państwa i porywają tyle młodego życia w dowych. w Lozannie między Pplską a Turcją tr~ktat 
Cywilnych osób poległo 18; nadto ofierze, nie wolno puścić bez sądu i zasłu- wieczystej przyjaźni wykazuje wolę obu na-

kilkudziesięciu ludzi. Również po- żon ej kary, choćby to komuś było niemiłe, 't'rł;,· r~·1~ a .Ji ~.m ~;a Ai_ ~ l t8 • rodów w dążeniu do współpracy na polu 
zostały ogromne straty w taborze chqćby to kompromitowało wielu. Vl •gw~wil~ł l i""OJ lal~~~ odrodzenia ekonomicznego Polski i Turcji. 

uzbrojeniu. , Zycia ludzkiego, bezpieczeństwa i po rząd- Kemal- Basza w odpowiedzi o .; wiadczył, że 
=~~:::~: z em czerwca b. r. rozpoczął się ku społecznego i państwowego nie wolno UTW A ZAPR~ESTAJE PROWO- stosunki polsko-tureckie w przyszło ,ci win-

-'"''"'"'''"' sprawcom tej strasznej zbrodni pro- narażać i niszczyć - a cóż dopiero, ~dy z KOWAC POLSKĘ. ny być jeszcze bliższe nil za dawnych cza 
ławą przysięgłych. Proces ze takim trudem i tylu ofiarami bohaterów zdo- Według raportów urzędowych, nadesła- sów dla większych jeszcze korzyści i wspól-

na wielką ilość, bo 58 oskarżonych byliśmy niepodległość. nych do Wars:awy z pogranicza polsko- nych interesów, jak również dla rozwoju 
i materjał obciążający potrwa ~rze· ~brodnia to zaś była w pełni podkładu litewskiego nastąpiło po stronie litewskiej cywilizacji i pokoju światowego. 

2 miesiące, 38 oskarżonych odpowtada politycznego, próbą przewrotu i zaprzepasz- zupełne uspokojenie. Banda partyzantów, 
wolnej stopy, 20 zaś z więzienia. czenia państwa. tak .zwanych "U cyanach" została razwiąza-
Obrony oskarżonych podjęło się 13 adwo- Urządzanie co tydzień kilku strajków gdy na, a jej członków przydziełono do robót 
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krakowskich i 1 pozamiejscowy, a do pracy wzmożonej i sumiennej zabrać publicznyd. Pod Wilkomierzem władze li_ Z okazji wręczenia listów uwierzytelnia· 

W walca o miljon:r. 
z naszych czasbw, w 4 tomdch 
przez Jerzejlo Bornes'f' 

ziania, w którem przedtem byJa, lecz do skromnego flgólnie 1ako sumiennego i hnnoro\fego t>złowieklł kroków wstecz i zasłania się rł~kami, gdy spostne• 
wprawdzie, ale bardzo mile wygi dającego pokoju· 1 k•mtr'-l' •Wan,, go tylko dla formy. ga, te się doktor do niej cbce zbhtyć, 

- Czy Ja tu mam zostać l - pyta ona i ogJą Po(h ;~,as takich u•zt,:dowvch insoekcji zaś, któ~e - Niech się pan mnie Dle d•Jtyką - wola ona 
da się zdziwiona. do' toro\\.- i Jfmkinsow1 nigdy ntespodliewanie nie !Jelna wstrętu . - O, Boże, w jak ie r~ce ja siQ 

- Tak jest .• , na. rar.ie odpowiada dozor· spad~ły t.nbj<tvwano 1..awsze wszystko w porządku doco~tałam ? Bla~am pana, m•eJ htvsc nademnl} ! -
czyni z przebif'głym uśmiechero J~t pomówilam 7. 1 żarin>< skr.rg1 nigdy si~ me odzywały na jego bł~ig!l onR wśród łez 1 sdvchama 
dyrektorem. On za chwilę tu przyjdzie, niech pa• zakład - Giup1a geś l - odpiJWtada doktor gniewnie. 
menka b~dzie dla niego grz~czoą, to pa oienk!t 011 Pow dzenia to dodał•J mu pewności siebie i zda. - Po co tlłkie ceregiele i udawuoia? Ntc ci prze-
tern dobrze wyJdzie. wało mu si~, że z pacye•tkam• swoiroi wolno rou c et nie pomo~e l B14dź więc rozst~daa l Ja przy• 

To rzekłszy, wychod~i ona z dwuznacznym robić, co ·iQ ~ywma podoba A byly międt.y temi zwyc7.aJony jestero do śltJpego -'osłu:~zeństwa. 
uśmiechem i zostaw•a przeraioną Gretk9 sam" w nit~lłzcz~:-.liweUlJ •stotami i takie, które l'i~ dostttły Do rzt•kłs.ty. rzuca on s1ę oa nią i obejmu e ją. 
pokoju. Jej słowa, a bardZlej Jeszcze łm1ech jeJ pod wł · · bę jego w ten sam sposób co Grt>tka. Oezy tego błyskają dztko, a twarz pała naml~ta<. ścią. 
i miro1ka wydają się Gratce .tł•;wrogie i budz!l w Pop~trzyw!ly r:ut biedną swą of1arę, uderzony Przyc1ska on wyrywającą mu się dziewczynę c >raz 
niej przeczucie okropnego niebezpiecze:ft"~twa. jest dokt.1r Jenkms jej pi~;knością. To jed ·ak jest silniej do sieb1a, t11k, że gorący oddech jsgo twar~ 

Ze strachem oczekuje ona zapowiedzianą wizytQ otaszAk, który mu siQ w sam raz do klatki dnstał Jej muska, Z drzeniem odwraca się ona od Diego. 
wywody. - C~łowiek ten ma los jej w swoich ręk ch. Jest Tiuata j t-~go twart uklad11 si~ do uśmiechu, który ~ Cbodź 01e bądź głupia l - szepcze on t 'po-

To mówiąc, wychodzi ona i zamyka drzwi za ona zupełnie w jego ~ocy; od niego wszystko za· Grelkę •'rzeraża. pycha ją w stronfł kanapy. Jesteś P'~kna jak 
Zabrała ona tet JatarkQ i zostawiła Gratce leży! Maże an z n1ą zrob1ć, co mu się 1ywnie po• - No, piękne moje dziecko. Słyszałem, że a mol . . • ha ... ba ..• a ja l Tyś mnie Crtlkiero 
mały kawałek świeczki. l doba, a to przeświadczenie wprowadza GretkQ w chcialłł~ ze mną mów;6 odzywa się słodko i zbli- oczarowała 

Nie popatrzywszy nawet na jedzenie, rzuca tię rozpacz, która 1110 z każdą chwi .ą wzmaga. s1~ do niej. Ju~ czuje gor,Le usta jego na swuj~j t l.\ .tr~y 
znów na swoje łoże i sr.lochając, zakrywa Wtem otwierają się drzwi i wchod~1 dozorczy. - · hzemawia od do Gratki j)O ojcowsh prz~>z i szyi Wtem . •• udaje jej s1ę uwolmć lf2CO 1 w 
swą rękoma. ni, a za nią pelen godności i powagi postępuJe .ty• 1 w myśli, ~e z nil! ceregieli robić nie ·· trzeba następnaj ch w 11i wycnre!'za ona doktorowi silny po-

LeZy ona tak długo do8ć, lamentując nad swym doktor Jenkms, Na znak dany przez "niego, dozor~ i uśmiechajile si~ podnosi rQkQ, aby policzki jeJ po• liczek w ilaroą twarz. Z okrzykiem wściekłości cofa 
at j 11 nareszcie sen zmarza i znu~one po· czyni SIQ oddala. l głaskać l ~ię Jenkms i puszc~a swoją of1arą. Oczy jego patajlł 

jej się kleJ!! G tk t . ś dk ok . . . . Gr&tka cofa się, pełna W3tydu i oburzenia, a dziko, a skrzywiona ze złości twarz, szata:łisk. ma 
Nazajutrz rano zjawia aią znów dozorczyni i przy . re a s 01 na ro u P .01°~ opier~JilC !ll~ twan jeJ okrywa s1ę rumieńcem. 1111yraz. 

jej śniadanie Głód zmusza Gretkę do przyjęcia J~dnf4 ręką 0 st~ł, ~ ~rugą przy~IskaJąc do bijącego - MóJ panie -- odzywa się ona drzącemi u· Co? Ty się odważasz ••• Ty man śmi·· ł Jść, 
śniadania. Putem każe jej dozorczyni ~ 0:tno s~rca. ?~ upia ~m 

1 
~z~o rem tatrzy o;a 811 stami PrzP.cte~ pan bezwątptema jasno wtdzi .. ~ dziewctyno l N 'l dyabla •.. poczekaj l irytuj si~ 

celę i zaprowadziwszy j11 do małego, wy· 0 ~r~ J wyg\ 8 •• 11 za ę 01008 P aszyna rząca musi, że Ja tu nie należ*i Cbcq panu wytłuroaczyó ou C!y chcesz zakosztować rózgę l Co ? Albó 
u~lltllm murem otoczonego ogrodu, zostt<.wia ją taro przeD kt ow;tr\· rotJąb tk . . kto ja Jes~ro i jara zbr .. dnia na mnie wstała wy chces:&_, aby e' ę na odmianę znowu spętac? 

0 or _ en 108 0 rzuca ~acyPn ~ swo~ą ~Iem ,, k•m ;na i spodzlewam "tę, te wysłuchaw:!zy mnre, W"tydź się pan l l Jl&o ma prettacJ ~ \J ho· 
Nieba-.,~em ukazują się tam jeszcze inne postacie . 

nolliP.VIII:ntkl zakładu. 
ł)rod ~zrok•em .. Po: gła~k~ \ nawbet poczciwie ;Y uśct mn1e pan na wolność, Jeżeli pan jest bono d1:1ć za człowteka honoro..vego? woła Gr tka 
g 4 B)~Cłł ptJw•erzc o w no c!ą .eg• · onorowca. u r.y rowy m c.o~łowiekiem pełna oburztJnia. N1e dość mego nieszczęścia, 
wa stę c~l~ przewr?tnosć 1 podłość ~tubra~ca, żem się w moc pana dostała, to pan moc tę nadu. oczu ich błyska obłąkanie, Niekt6re krzyczą 

F===:::ł smiej~ giCJśnO i podskazUjll jak ftZ16Ci baWillCe 
i wesoło lane posuwalfł siQ znów 

111wca4u•a· albo siedzfł i gapią siQ bezmyślnie przed 

który pr~ebtJgłośclą 1 obłudą ~wą . urme w błf\~ Dokt· r Jenkins uśmiecha się sarkaRtycznie, a żywa i myśli, te wobec mnie, bezbronnej istoty, 
wpro~adz1ć katdego, który go n1e m1a~ sposobnośCI wzrok JO~o staJe się coraz bardziej niemiły, Gretka mo!e sobie pan postllpić, jak ai~ panu podoba r 
dłuteJ obserwować. wydaJe mu siQ w tem szlachatnem oburzeniu jesz· Nieeh się , pan do mnio więcej nie ~blita, bo jll 
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Czyni to na Gratce straszne wrałanie. 
Drtąc na calem ciele, odchodzi ona w natodle• 

zakątek ogrodu, a gdy sU) która z towa· 
nal."q•u•lr niedoli jej zbli~a. to lęk fą przejmuje Po 

g9dzinacb ukazują się dozorczynie i zapędzają 
lieszcz~mwe swe pupilki napowrót do ich cel 

I Gratka zostaje napowrót do zakładu wprowa
IJDBt ale ku swemu zdaiwieniu, oie d() tego wi'a· 

Jego slu~ha i otoczenie wiele by wprawdzie o cze piękniejszą, i uraźni zmysłowość jego do naj· wolałabym się z okna rzucić, zanimbym hańbEl 
ńim opowiedzieć mogło, ale milczenie ich okupione wy~szego sto nia. . zniosła. Przed <•czyma pana życie s"bie odbiorę 
jest pient~dzmi. Obawiaj" się oni ~resztą swegu Aeh dziecko m'lje, jak ty cudownie mowisz R;~ekłszy to otNier'ł ona okno i wychyla Hi.J 1 
chlebodawcy i nie śmi11 doświadczyć f ego ze· .Jsty. - przemawia on z uśmiechem. To ca mnre niego. 

Dlatego nic nigdy z poza tych murów do po jednak chcesz opowiedzieó, to mnie wcale nie Przestras~:ony doktor mityguje si~, gdyż rezo· 
blicznej wiadomości si~ ni.e dostało, a i ze strony zafmuje. Jesteś ru tutsj i tutaj zostaniesz. A jak lutność zdesperowanej dziewczyny mimowoli go 
władz nie miał doktor Jenkina mgdy żadnych nie· b~dt.i~sz "mnie miła i uczynna, t~ będzie ci tu tak onieśmiela. 
przyjemności. gdvi umiał on utrzymać dutycbc:r.~s ~tłbrM, f>t k Jakiej ksi~innj . On= ... t Tu!tie z ciebie dzik·a etwor:ePnla 1 -

~aklad :awóJ w jak naJlepszej reputacji U watauo go Bleuuł\C ze stracbut cofa się Gratka jnz~e kUkA zir1.yta o o etyrłerco-. - Ale c2!e1nlj. czekaj 1 Ju:': łll 

• 
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Xlft. AI.t.EGBETTI PILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Specla!ność: choroby kobiece i dzie· 
cinne. Przyj!r.uje od 10 do 12 i od <i 
do 5. 

Konsultorjum i rezydencja: ul, Com
mendldor Araujo n. 50. Telefon n. 650. 

o 2 

i tcych p. prezydeotowi Rzeczy. 
pospolitej Polskiej poseł Stanów 
Zjednoczonych w Pol~~e, p. Pear• 
son, wygłosił mowq, w której miQ· 
dzy ionemi powiedział: 

• PatrZI\C wstecz na całokształt 
wypadków lat ub:egł\ch, które 
przejdlł do historji, świat czynu 
odkrywa w nich świadectwo o 
energji, jak~ wykazała Polska1 o 
raz wymowo~ zapowieclt na przy1 
szłoać że Polska kroczy naprzód. 
P. Prezydent Wojciechowski w 
odpowiedzi na przemowienie posła 
Pearsona podkreślił, te wqzły tra 
dvcvjnej przvroźoi, które od tak 
dawqa l ::J,CZi:) ohr · :. ajet :to:.t&ł/ 
•ś~ ~~conP w .t- i 01. 1 czasie eku 
tezcn~ i '.:~la<.h~t · Ił ~ornoca, Jaklł 
Stanv Zjednoczone niosłv Polsce 
w lata(.'b prl",bv, ki dy t>olska DJ. 
tyl b miast po uzyskaniu SWej fije 
poiłleBło~ci musiała wvrą~vć wszv• 
stk~r~ swe stły, abv j 4 ubE"łiPie· 
cz .. ć . u rrwlłhć Na"~d pol~k• z .. 
chowa WlflC na ~av.dze głęboki,.. u 
czuc:e wdtit;czo :~ ' dla Wl611lif'j 1 

szlal hetnej ojcz ~ zoy WaszvnKtona, 
lł.tóreJ pomoc pozostau•e zawsz~ 

ściśle związRna z h• ··torją cdro• 
dz, oia Polski. 

CO l\J02E ~KO!lZYSTAĆ POLSKA 
Pl.iZEZ UZ AN.aE tJ •\ZEZ FP AN 

CJĘ · Z40U ~OWJE'l ó·· ? 

f aa .. u .Htl d;d t.mmk •Ere Nuuvel 
lec poda)~C wiadomość o bliskiero 
uznaniu prrez rz~d francuski rzą 
da SOWietóW zazn:lCZ3J te Da ZWO• 
lanej w tym celu konferencji po• 
ruszoną b~dzie w szuególności 
sprawa stosunków pomiQdzy Poh 
ską a Sowietami. 

Według dziennika tego, rltld 
fmncuski ~rzed uznaniem Sowietów 
»de jurec nalegać bedzie na ure· 
gulowanie spraw pi>lsko-sowieckicb. 

HEPRIOT O PRZYJA~NI 
Z POLSKĄ 

Francuski prezes rady ministrów 1 
min. spraw zagranicznych Herriot 
pt zy}~ł bawiącego w Parytu posła 
pr,lskiego :p. Strońskiego i w toku 
d.luższej rozmowy oświadczył: 
~Przy jaźń z Polsklł jest starq 

tradycją demokracji francua.kięj. 
Osobiście je:stem bardzo odd:my 
tej przyjatni, Cl?;ego dowodem sa 
moje niejednokrotne wyst-pienia 
na p ocz, t ku wojny światowej. Je. 
stem KłQboko pnekonany, te pra 
ca dla pokoju jest zarazem pra· 
cą dla Polski. 

J~śli Francja ;;owr6ci do nor
malnych sł~sunków z Rosjtl, to 
by:Jajmniej nie w my~li <nhtbicnia 
przyjaźni z Polsk,, ale właśnit:~ w 
mya!i słutenia tej przyjatnic. 

RO:łne wiadomości. 

FILMY MÓWIĄCE. 

Do wynalasków i zdobyczy techniki 
najnowilej daty zaliczyć trzeba filmy 
mówiące, Mieliśmy jui fotoaraf, mamy 
łwietnie działaj,ce aparaty radjotole 
1rafic1ne - nie posiadallimy 4otą1 
sposobu ani urqdzed, ttóreby potra• 
fiły ujarzmi~ i zachować głos i mowo 
ludzk~&. a w IIC:Zególności jł!ldnostek 
wybitnJc:h. Wprawni portreciści, a • 
ostatnu:b latach fotografio przekazały 
potomodci idt •wyg14d i poata6, nikt 
jednak 1 na1 nit zna spotobu m6wie 
nia i przemawiania, ani Jtzyll:a, którym 
władały te chl.aby ludzkołoi cywilizo• 
wanet. W najblitszym cusie brak ten 
sio usunie. 

N•edawno ternu w stolicy Danjl, w 
uroc~o i pitknle połvjonej Kopenhadze. 
demonstrowało dwócbJniynierćw dufl• 
sk ch wobec: powdneJo i wyb•tne1o 
gron 1 wtd&ów 6wieło przez siebie wy· 
nalezir1nt fllmJ mówi,ce. Mamy tu do 
czyn ema 1 komb:nacj• ftlmu obrazko. 
wt-g . 1 fnnograficzneao. czylt gloso. 
weg•' W pew•tn specjalny sposób 
fotogłlfuiO lit lł011 mOWO lUdZkfl CO 
uwtdacznia Slf na oddzielnym ftlmte, 
z ktorym p9)••,sony j"t właśnie IWy
k~y ftlm Ob:"<iiiiOWY E którym spoty 
k ,my si~ ktnadl naszych Oczy 
Wlśr;Ja IIC%ClJółJ teao mechanizmu, jakn 
ści~ła tatemn1ca wynalucy, 14 nieznane 

N1ezna1om"ŚĆ tych 11~zegółów i brak 
konlrretnycb 4aaycb o wartoś~:i opisy 
wanego wynalaaku :altlłPi nam czo 
iei9wo ••d wytrawaeao ~rofesora tto· 
lltechniki ll:o,enbukiej P. O Ped,.rsen•. 
którJ 1i9 wyraził, ie inżynierowie ci, 
- na1wialta lcll Mel Ptter11n i Arnold 
Paulsen - ronrilasall to tna:!ne .zaca· 
dnienie t. j. problem aft)toarafowania 
głosu hadaile1o w jedyny możllwy 
spo16b. Gdyb) tak istotn11 było, wów
czas i mit i aława Du6czyków napeł
nilyby E~~ropt i świat cały. 

CO TO JEST BILJON. 

Naturaln, odpowiedzi'ł na to pytanit 
be;dzie, ie 1 z lZ zerami, to nie daje 
jednak dostatecznego pojocia o ogro
mie tej cyfry, tak juł rozpowszeehnio. 
nej w nuzem iyciu l dlatogo należy 
sit posłułyć prsyatopnym pnykładem . 
Może Bijbardzlej zbliżymy rs!t do 

pojocia biljonu, Jeili przedstawimy go 
jako pojocie upływaj4cego czasu, który 
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:.,.; zega~. Nojbar:ioj rozpowszech• :. :;:~:;.o;:· :::b: - ~~~:·f ' ' :b~ ,kolooje po<sk;e w Amery: Skład j 
niony typ zegarka bije w dwóch se- przez wojska okupaCyJ ne. Południowej. bez względu na obo· ~~~~ 
kundach 6 razy, ,to jest 150 razy w W d 1 • 'ł 
minucJe, 9000 razy w godzinte, 216 000 ~zyscy uzn&Ją1 Ż P. e egac1a zy, uczct y wspólnie obchodami tę Dr Gr• 
razy w jednym dniu, tak te ,., c'te francuska, bior,ca udział w Kon· rocznicą. »Gazeta Polskac pierwsza ~per 
rech dniach, 15 godzinach, 8 minutach ferencji miądzysojuszniczej w Lon· podała tę myśl-i miło nam zazna· Leczy masa:l: 
i 40 sekundach bije 1000 000 razy. Jak dynie dała dowody cierpliwości i czyć, że z calazła ona odgłos, naj• tyzm, newra 
długo trwa, zanim zegarek wybije biljon chęci zawarcia układu w duchu pierw w samej Kurytybie. · p 

1 1 ~~: 
razy? Zwyczajne obliczenie wykazuje, praktycznym i poJ·edoawczym. • Pooie.w_at dzień. 6 ty sierpnia, narzdyaupt.ek': ~ 
źe potrzebuje na to 12 600 lat. Zegarek. , .. J 

który ncz4ł chodził przy narodzeniu Prasa francuska wyra:!:a rado§ć Jako dzlen zwalen1a sł~pów gra· _ 
Chrystusa i dotych,zas nie przestał z.powodu pomyślnego wyniku Kon· niczoych między Ąustrją i Rosh 
fYnkcjonować, musialby jeszcze 10 7ó0 ferencji miqdzysojibzniczej w Lon· przez Strzelców Piłsudskiego, jest oajkrótszyr 
lat chodzić, aby wybić 1 b1ljon razy. dniem roboczym, przeto w Ku"y. si~. T11mczł 

On. ż d .. _.ś b'łb d 150 dynie, dotyczileego wycofania wojsk • -. 1 

P aewa o t.U.I wy 1 Y op•ero tybie oiJchód WJ'znaczono •• zołosił siA 
miljardó• razy, a dopiero 1000 mil· okupacyjnych z Zagłębia Ruhry. " "~~ 
jardów stanowill jeden błlj on . Dziennik .,Petit Joumalc stw1er· niedzielę dai,a 10 sierpnia ••, Fraochi i w 

dza .. że deklaracje złotone, na Kon· Obchód odbQdzie 81( w •Związku Romani# C1 
KŁOPOTY KRÓLA GRECKIEGO. ferencji w Londynie odnośnie do Polskimc najwiekszPj polskieJ sali te wskutek 
Rz~&d francuski odrzucił prośb9 ctkskró oprótnienia zaf;łębia Ruhry p:zez na mtejscu. Pocaątek 0 godź. 8 ma.nego z 

toweJ ~Ofii greckiej, siostry b. cesarza woj.sta okupacyjne, zostały we wieczorem Na prow Ciro obchodu we ceny m 
ntemieckiogo, o udzielenie jej pozwo· F rancji przyJęte z zadawoleniemi składaJą się mrądzy innemi: prze· żywnośCI 
lenia na pobyt Wł Francji. Eks-król r-dy~ udowodniły, te Franc]· a Oi" m >Wieaia, apiewy' deklamac ,e, gim· i zostaną 
Jerzy i eks-królowa Elżbieta grecka, " v nastyka r t · · · t · 1 
bawi4cy obecnie w Bulrareszcie, pragn~li miała zamiarów zaborczych i prag Y m&cz:::;a uczenmc pani - mes o w 
udać_ ai~ n~ RaYietO łedn&kie !z•d fran· n~ła iZCZ~rze pokoju światowego. konsulowe.J Dr. EugenJi Miszke, O· paskarzy 
cus~• ;"•waado~lł 1cb, że nte ~~czy _ Były aogielski minister koo degranie urywku scenrczneKo •Do M:orei\'a 
sob1e ac;:h przyJazdu do FrancJI, - f . szeregu f, specjalnie na uroczystośd do d 
Królowa Zofia wyjech'łła jut do Stwai· SPrwatv~ny .P Joknson HJcks ogłe· tę napisanego, żywe obrazy i t. d. worków 
carji, ześ król Jerzy i królowa Elźbteta · sza w dzaenmku » Weehy D•spacbtc Uroczystość odbędzie si~ pod bo. ty 
ora1 ksitże Paweł b.awi11 jeszcze w a• tykał, w którym zwalcza ud z•~· nJrowem przewodnictwem pana Lili, 
Buk_ares~c1e Zwracali si~ oni do ~zlłJa le'lie potyczki Niemcom. twierdzlłc konsula Zblg'li'jwa M•szkP-, wały w 
angtelsk,eao s pr~~bą o pozwolente na te taka operac)·a finansowa zaliz W..:JTL" P DLA W~ZY"TKICH RO· puyjazd do AnllJI, jednakże rz•d an . . . . ;J Arf " a 
cielaki prośbie tej odmówił. kodza bandłowi angielskiemu. Do DAKÓ W HRZPŁATNY. Program 

KOSZTA Oł\UPACYJME. 

Gazety niemieckle donol7:'ł o o6wiadcze 
OlU mlmsterstw• skarbu'Rzeezy.w spra· 
wte kosztów okupacyjnych za utrzy"'a• 
nie wnj•k młtdz:y,ojultniczy'h w Nadre 
njl. Konta wewnotrzne za rok 192a 
wyn"•iły 1,828,7-&3,020 a zewnttrzne 
3.78ij.359 395marek złotych. W l~ttlłch 
1 ij22 -23 1przvmterzeni n1e trzymali 
si~ umowy z dnta 11 marca l i2: r , 
która ustrliła nieprz:ekraczaln'1ŚĆ ko
ntó'IY 11:\ł~acyjny~h poza 220 miho · 
nó• marek alutyr h Wysokojć wypła· 
cany.-h obe' n'a na r•ecz wojak okupa
ay!nych k· ·s~tów wynosi mieliteznie 
1 miljonów mlłrl!'k slotych, Pozatem 
władze okut'ttcyjne 1k01afiskowaly od 
stycznia 1921 r. około 50 miljonów 
marek złotyeb. C" siQ tyczy wyJatków 
na urz•d1snia wojscowe, na budowo 
kOl' t r ł t. d.. wydano okrqgto 8L) 
111ilj"" ' w mare•t ~ł' tych. ObcifiŹenie 
R~eny z pow <.iu o.1szkodowania gmin 
lub ludności 14 reltwizycje sarządzo, 
nt p rze~ włl'dze okupacyjne, wvno!ł 
w Nadreuji ~a 1923 r~k 52.100 915 a 
w ngł~biu Ruhry 41.959.999 marek 
złotych. 

----------------------------· 

TELEGRAMY 
Anglja. -T eleKramy donoszą, te 
najważniejszem zdarzeniem dnia1 

omawianem obszernie i z zainte. 
resowaniem przez wszystkich poli 
tyków, jest układ zawarty na pod· 
stawie propozycji Frao ji, w spra· 

daje nadto t e załat wienie sp .-awv szczPKOłowy wiPczoru ro1dany b~· 
odszkoJowałi wcale nie załJeZple dzie na uli. Uizadt:ający obchód 
cz:t Francji i te dla uoikniQcia ?;wracaJą sią do S1:aoowovob Ro- prefekt od 
przyszłych wojen kooieczoem jest, i R k:ńw z orośbą, aby dla •acłlo· 
ab)l granice Francji od strOD\l. Nu~ wanta aą sali aaletaego po· 
mi:-oc byłv strzetone p rzez W•ljf' k :1 n~tclka mttłe. dzieci po•••••· 
w~zystktch państw SOJUSZnic~v<·h wiU w dom11. 

Niemcy. - Koresponder1t a Spvdztawamy sie, że n:e bqdzie 
rneryitailsktego dziennika • U oited w Kurytybie i oaj blitszej okohcy ykuły 
Prt:t~sc w lScrlime donosi, że me. rodziny polskieh która na obcbOd dajtle za 
miac~i prof~sor cbemj1, in~yoier Dr. :1ie przvJdzie, jecznycb 
M etb. odkt:"ył, te przy pomocy Stawmy sią wszvscy, aby oka· 
!'heroicznego procesu mot na z i y l - ć właso11 siłę i dać dowód1 teśmy 
Wt>(lO srebra (l"t~ci) wydobyć złoliJ P o takami. 
- Q,i krycae to oznacza naukową Tej samej nicdzieli wszystkie 
rewol cję i otwiera n w' erę Na m1asta, miasteczka i wsie w Polsce 
r~' zie odkrvcie ma tylko wart<•ŚĆ urządzatą podobne uroczyste ob· 
naukową. Eltonomic~;nie prawdo• cbody. Z,edn9czmv sią z Ojczyzn~ 
;Jodobnie me przyniesie tadn~ J w tern wielkiem świ(cie. IGOfiZC:!!;etna{! 
korzyści1 albowiem koszta wydo· W na tbhtszą oiedzielq, dnia to lll•l1"•c.~J 
bycia złota z rtęd równać się bą1 s1erpnia o gndz. 8 wieczow wszy. 
dą wartoaci uzyskanego złota. scy tedy do :.Zwi11zku Polskiegoc, ........ , ....... 

Redakcja •Gazety Polskiejc. 
•~~~••••••~••••••••e~•••••a• i KRONIKA KRAJOWA i 
. ...... *····~······ .. ··· .... ~ 

Z Kurytyby. 

CHWALEBNE ZARZ.ĄOZENIE 
PANA P REFE KTA KUtłYTYBY 
Z POWODU NIESUMIENNośCil----i 
PARAŃSKICH PASKARZY. -
Donosiliśmy poprzednio, że przed· 

WSPOMNIENIE WOJNY O WOL stawiciele firmy Matara~zo zgłosili 
N4 POLSKĘ - W jednym z po· siq do prefekta miasta pana D·ra 
przednich numerów zwróciliśmy Garcez Moreira i oświadczyli mu, 
uwaeą. it upływa 10 lat od wybu· że ftrma ta nie podoiesie cen m,ki 
cha wojny europejskiej i wysta· i innych artykułów spo! ywcaycb, 
pienia !ołoierza polskiego w bój i wchodzących w zakres ich handlu. 
o wolną, Polskę. Nawoływaliśmy1 J Dodali nawet, ~e ceny powinny w 

• 
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ciebie obłaskawiQ. Mamy tutaj dosyć środków na - O, ant mi na myśl nie przychodzi! Hrabia panowie, którzy z panem doktorem chcą po• c6w? Takie pytania zadaje ona sobie z cigla 'odZIE:z 
poskromienie uporu. by mnie wyśmiał. mówić. wzrastającą obawą. Przeczuwa ona, ze co6 prze. hnr•nvrt~a•au•!l 

- Pan jesteś niehonorowym łotrem f - wola - Przeciwnie. Sutoby pana za to wyn•gro· - Niech idlł do djabła! Ja dla nich nie mam ciwko niej sio dz·eje. CzuJe wyrażnie jakieś ma· 
Gratka pogardliwie. - Rób pan co ai~ panu podalta da:ił, gdyby mu pan doniósł o moim losie . ct:asu - zgrzyta doktór. - Ą i wy 11~ też 1t4d chmacie niew•dzialnego wroga... wroga, który 
Ja ;estem niestety w mocy pana. Uprzedzam - Hml - odpowiada doktór, mrugaj4c prze zabierajcie kobieto. Jest tem straszniejszy, im bardziej tajemn;czy. 
pana jednak, ze aż do ostatniego oddechu swego biegle oc:zyma. - Pomyślę Ja nad tem. Mote, Dozorczyni nie ustępu!e. Kto to być może! Jaktego szpiega naj~ł hrabia ..,,,.. 'lf CI '!7' n 
b~d«; walczyła o swój honor. l mam w .Boau na· tit nawet do te1o zdecydltj~. 1 - Panie doktorze, słuchaj pan - woła ona Egon, aby śledził zbrodnicze jej czyny Daremnie 
dzieJ«;, że zbrodnia na mnie popełniona, wyjdzie - O uczyd pan to. B4dż pa:~ miłosierny - zalokniona. - To jacyi atanowte z policji. stara sio ona zag•dkt t~ roz•i4zać, lecz raczej 
pr~dzej czy później na jaw. . blag~ Gretka, podnosz11c do 01110 roco jakby do Słowo .,policja• działa jak ochładzaJIIc;:Y zi- prz~puszc;:za w~zystko inne ntż to, że poza wazy. pucu a.r.l 

- Do djabła! - klnie doktór, plenf11c ste ze modbtwy. mny tusz na rozgorączkowanego doktora. stlltem tem stul Rdter, 
złości. Czy ty na~ierzesz rozum~, dziewczyno. M lk k • dł l J k S bki Bledn,c. odekakuje ode drzwi i patrzy prze· Z!'alezien~e. ai~ h~abie~o . Egona wobe~ niej 

- Słucha! mme pani - mówa Grotka rezohar 1 to ~ 0 cse aa po Y cz ow e. · .IY . m rażony na dozorczynie;. budz1 taUe JeJ podeJrzeme 1 obawe;. Jest on te• 
tn1e. ~ Niech pan nie ~.v,li, że ja jestem od całeao racbom łapJe . ill 10~~ w SWOJO ramtona 1 ŚCllika - Co. poltcjai' Czego ci ludzie chc4ll r•z w umku, a na pytania jej odpowiada tak 
świola opuszczona T. fi podły łotr, który mnie III znów s•lnto, 6~•eJIIC ~lo przytom azyder~ztl, - TegQ nie wtem Chc4 on1 z panem samyrn wymijaj11co, ie ona niczego od niego dowiedzieć 
tu "uywio.d, JeSt w ~mow1e 1 moj11 nteprsyja- - Teras m~ WIOCej nae uc ·eknt~sz - tryum-~ pomów1ć i SI& w poczekalni. tli' nie może. Jest on prawie cią~le na wyjezd. 
clółk,, kton. mn•e szataflsklł przeb1egtołci4 w moc fujo OD 1 c•urue Gr~tk' l.lo 1'i11ednaego pokoju. - Dobrze, ja natychmiaat pr.zyJdo - mruczy nem i w tak tajemoiczy sposób ctule jest na• 
sYioJą dostała. Ale j& Jestem nanoczoną brabtogo Walesy 0~1. rospaczhwus z ty~ brutalnym łotrem, d"któr Jenk·s, opanowując;: sio śpiesznie, a po ty, że Olga nie może 110 oprzeć zlowroaiemu 
Rotenbu~ga, o kiórym pen pewno już słyszał, 1 o!uLayk JłJk 0 pomoc rol~rzm~ewa po ~~~m do· chw•h szepcze iakby do siebie: Czyżby to o tt prseczuc1u nadch1dZ4~0I\l1 grożnego jej mebez. 
A hraota nuka u mną. Jestem pt~wną, te on mu e~z 01 t z pomo~lł JOJ n~ przyc 0 zt. dziewczyn~ chodz•ło? Przekltta sprawa piec"eńsłwa 
uźyJo wszystkl..:h śr?Jiló~, aby mieJSCe mego i -h Kr~yc~, :Ó ~t -"ł ~wm~ dr~d~ba f u~ Potem da1e. on d~zorczynt ~r.a~ i szepcze: . Hrabta otrzymuje dtłennfe . maso listów i tele· •uu,.u .. ,, .. 
pt r: ytu odkryć 1 w1em, 1cs on JUt Jest na dro<Sze m•;c 1 1 Q 0 t r. u ' 101 1 e n ° po - Zostań-:lł tu 1 postarajcte Slf, aby dZte• gramów, z których sio Olga Jednak nic dowie 
do tGg ,, B u ów podiV człowJek dlatego tylkO tu 1110 e. . . . wczynt z tamtego pokoJU wyw•bu~. Potem posta- dtteć nie może, jakkolwtek sobte głowt nad tem •---",_". 
mmr.: !~~prow-1dz ł, bu mu si~ to młiiJSCe, gJde d ~ok aaóWI.c, odtr,ca on nogą drswt do s,ste· rajcle su;, aby ona umilkła, Wy mnie rozumte· lamie N a ud~je s1~ jej bowiem, mimo naj~ięk 
.nrue pnedtem w ~z11, nte wydawało dość bez liileJ omnaty. cie, co? lnych i najprzebtegleiszycb usiłowad, dostać col 
p1ecz"e .~..oecz pu:rwe, czy l!lóżrlle: bcao1" mu t Jest to pt~Jknie i wytworme UrJtdzony budcut.r, - Dobrze, panie dnktorze - uśmiecha s·, z korespondeocji )ego w r~ce. 
odnllJJz,~. a wtedy, b1ada panu 1 Wte.ty 'lt;d~ • ~ któreao Jłobtt Yrtdać G ł~dnuJ uicle!one Młóźk\) baba przebiegle. Zastosujo StO do tego i w1em Pewnego dnta dostaje Olga wiadomoł~ od 1----1 
pan lirŻal przed spraw,edi•WllliC:,ą ku4 która 111!17j pot ;Y• GPUJO ro co na czo 0 • a ona co mam zrobi~! barona. Jest to krótki telegram, brzmtł~>Y jak nar 
uos ~gme rana 1 tamtego co•r• t•k plłwnu, J•k 1 fł JU za 1 acon'- . . Doktór wychodzi śpiesznie i zamyka pokój st~puje: 
Hóg Jest na o1ebte. Wtem odzywa 11'f pukanto 0 drzw• w~cho · za sob• Gnany złemi przeczuciami, btegnie do .Jestem znów w stolicy, gdzie mam c:oś bar, 

:.t nu 1tJ nie 'osrstltjfl n• dokt~.rze be1 wr" · dz'coe :~ kury~a~s ~ •~ychać słos hdo;or~zym. pokcju, w którym ci panowie na niego cze- dzo ważnego do zdatw.enia. Proszt o jak naj· 
źtm • Sh1.b.~ o . a r.ysluny a twau Ja80 *Yr• t r na s ue UJe przez c Wl ~ puszcza lcają predazy przyjazd pant•. 
Złł po::w.e, l~lt 1 ww snte •·t Wp1ja w~rok ••ó •wt:f artdna cbw•l:· d j h bl i ć d 1 Kto oni st l I co i~h tu ~prowadza? ·- my· - Tam su; c:oś strasznego stać musiało -
• Gwtk«;, a gt ) ta mów•ć prz~•te:je, nte mOŻd :"n cz 11 Y 11~ 10 • ll nie_ c .:e : '! · 0 • bh on. szepc;:ze Olga pneraionfl.. - Dlaczego on sam 
11~ zdvby<., na mną O~t~Owu:di, jak tykciu az~d<Jr· '!'~ :'J Gretka t~. Silni:, iu on SJ!l t4Z przez Czy to maże Rttter, który odnaJazr ślad Gret tu n•e przyieżdia? Czy on si«; obawia ll.labieao? 
C'/.Y a meszetery uśaue,h. prva rugleJO po OJU za 1 '.&&, • ki. Czy on si~ tu zjaw1ł, aby uwGlnić meazcz~śh · Ubrawuy s•t jak najprtdzej przy po:noc;:y 

N te ~; hce on dać poznać po sobie wewnttrz· . Potem 1zatrzukułe1 ona mu drlwa przed nosem w4 dziewczyn9 ze atrasznych tych murów szpi· swej pokojówkt, ·wsiada o11a do powozu i edjei· 
nej ob wy t dlatego odzywa sif wreucae: 1 1~11~6 ° n•kfYI el. , d k d talnych. dża. Jsst on• zadowolona, źe hrabioso Egona rdo 

- Poznać po twoich słowach, moJ·e piłkna nte t~ch!j!:'~ ~~~~ k~::c:i:~~ d1::~je0 na rzw• ROZDZIA• CLXXXIV. ma w ztmku, gJyź byłoby JCJ nie na rwk9, ady· 
~ • . • ... b}' on odJazd JeJ wtdztał dziecko, że JC.Steś rzectyw1ścte obł4k&n4. Hrabia - Otwterat ptektelna dzt~twczyno - wola on · 

Rotenburg mtałby być twotm narzeczonym? Ha, wiciekle .. bo inaczej potałuJeSZ. •wa wai•e l il!lłJ'. 
ba, bal K~oby w to uwierzył. Wtem Gtt. ;eraj, 111~ drzwl z kuc.ttarza i w .. ho· Od czasu wysłania barona Foebrena do sta· 

- M?źe si9 pan łatwo o tem prteltoDa6, Je· chi aieślllioł~ dozorc=yni. rog" ~amc:r:y;;ka, t yje hrabina Olga w niepowno• 
teU pan tylko do brabteao napisu, R ja tli Je· - Panł~:o doktorze - przemawia ona do lei 1 trwodze. 
"~Stem. Wte.:ly b~d::e pan miał dowód, że J~ praw Jenkinu, który zawsze jeszcze drzwla:r.i do Co tam zajść mogło l Dlaczego nie ma ont 
1.1~ mów.ł&:m. hliu~ łfrt ialf'Y· - Prly~ył1 tlł ja~yś dw1j żadnych wiadomości od swoi~h spn.yraaerzeń· i 
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Dr. Graeiaae •e Ollveira 
operator-akuszer 

zazna. Leczy masażem elektrycznym, reuma-
naj• tyzm, newralgje i. parali~. Bada nos, 

uszy 1 gardło. 
Przy ul. 15 de Movambro 93 na pi~trze 
oad apteką Tell Telefon 5 75. 

gra· ==== ======= 
Rosj- 'k ó . . . ć jest naJ r tszym czaste pomme]SZJ 
Kury. się. Tymczasem przed kilku dniami 

•• zsłosił si~ do pana prefekta p. 
••· Fraochi i w imieniu ftrm Matarazzo, 

iązku Romani, Codega & Cia. oświadczył, 
sali te wsitutek zawiadomienia o trzy· 

maoego z Sao Paulo dotychczaso 
hoda we ceny m~ki i innych artykułów 
prze· tywnośca nie moga być utrzymane 
, gim· i zostaną podw~~sz!.>ne Oburzony 

pani t' niesłowoością i niesumienoościl\ 
O· paskarzy włoskach, pan prefekt Dr. 

»Do Moreil.'a Garcez zażądał nadesłania 
ośG dyspozycji pref~ktury 20 tysięcy 

i t. d. worków miłki, a mianowicie 10 
ho · typu Claudia i 10 tysi~cy 

pana typu Lili, po cenach, które obowi!l' 
ały w lipcu br. Dostawa tej 

RO· IDl\ki ma być dokonaną w ciągu 
dni tj. po 1000 worków dzien 

Mamy nadzieją, że podobnie 
giczne zatz!ldzenie wyda pan 

Ro· prefekt odnośnie do mleczarzy, Jiie· 
1 rzeźnaków i innych drobnych 

po· paskarzy, a przedewszystkiem zrobi 
••a· porz!ldek z Syryjczykami i żydaroił 

zakupuJ'ęymi dotychczas pt'zed 
miastem i na koioojach wszystkie 

ohcy kuły spożywcza za bezcen, ż, .. 
bOd dająe za oie następnie wprost ba· 

POZAR SKŁADU I FABRYKI 
WY MA.TTE. - Dnia 2 b. m 

nocy wybucbł pożar w składzie 
fabryce herwy matte f1rmy Goima· 

1:. Ct!la przy przedłnżeniu ul. 
de Nov~mbro. Potar zniszczył 

ldoszcz·etnae 1 fabrykę i składy, WY• 
wspomnianej powyiej 

szkody obliczone n& mniej 
i tysiłłc kontów. 

--~~~--~~~~----Papierosy • VEADOc 
La Reine 

mieszanin!. wyszukana 

Z Para11y. 
POKĄSANI PRZEZ WSCIEKŁE 

""'-'"'•L• -W miejecowości Estrella 
Wilhelm Russet miał suk~ z 

lmłoc1emi pieskami. Saka ta wście. 
się i została zabita, pieski 

pozostawiono przy życiu 
rozdano je Jeden z nich dostał 
Francls~kowi Gecgen i tam ~o. 

panią Gergen1 jej córeczkq1 
małpę i kota. Inne pieska 

wauo także pomiędzy .różne 
i te pokąsały wiele innych 
Nikomu jednak na mw śl nie 

szło, że pieski tr ł poebodzace 
w~ciekłej suki1 mogą być rów
zarażone wścieklizną. Dopiero 

siq jeden rozsądny czło• 
' który im powiedztaił ze je· 

i suka wActekła si~, to i młode 
· szczeniQta muszq być tą strasz• 
chorobą zaratone. Nastąpiło 

legalne. Co siq stało z inoemi gru· 
parni rewolucy)nemi, na razie brak 
wiadomo~ci. 

W sprew1e rewolucji toczy sią 
obecnie ~ledztwo w Rio de Janeiro 
i Sao Paulo. Dotychczas u wi~zio· 
DO o.ra Julia de Mesquita dyre• 
ktora dziennika •Estado de Sao 
Pauloc, D.ra Amadora da Cunha 
Bueno, D,ra Vergniaud'a Negera.t 
inżyniera kompanji kolejowej Mo
gyana, D•ra Leopolda Fteitas, Ben· 
Jarnina Motta i wiele innych wy· 
bitnych osobistości Sledztwo pro· 
wadzi auditor wojskowy Lima Junior 

» Dlario da Tar de c z ó sierpnia 
br. ogłasza obszerną listę poległych 
wojskowych w czasie rewolucji. 
Na szczeście nie ma na niej naz· 
wisk polskich. Jest równiet bardzo 
wie!u rzmnych wojskowycb1 a także 
zabitych i rannych osób cywiłnycbJ 
któl'ycb lista zapewne póżniej o· 
głoszoną zostanie. 

15 ty bataljon strzelców kury· 
tybskich ma hyć jut od kilku dni 
w JaguariahyTa, gdzie oczekuje 
dalszych rozkazów. Bataljon teo1 
który brał batdzo czynny udział 
w bitwach przeciw rewolucjocistom, 
miał ponieść bardzo małe straty, 
a mianowicie tylko jednego zabi 
tego i k!ll:u ran 1ych. Miedzy tymi 
ostatnimi znajduje siq Pol&k Józef 
Socha. 

Z 8ergipe. 

ECHA Z REWOLUCJI W SERGIPE 
- Donosiliśmy jut, te krażyły po
głoski o wybuchu rewolucji w sta• 
nie Sergipe. Otót okazało siq, że 
pogłoski te były prawdziwe, gdyż 
rzeczywigcje wybuchia w stolicy 
tego stanu Araraju rewolucja pod 
kierunkiem majora Jadntho D1as 
R1beiro i usuoqła od władzy pre· 
zyde~ta D•ra Graecho Cardoso. Za· 
wiadomiony o tern .rz\d federalny 
nadesłał natychmiast wojska fede
ralne z pobliskich stanów. które 
po całodniowem bombardowaniu 
miasta Aracaju, stłumiły rewolucją 
i przywróciły do władzy prezydeo• 
ta D•ra Graecho Cardoso. Cała re 
wolucja trwała zaledwie kilka dni 

kim wstępem, poezero o bitwie 
pod Grunwaldem, stoczonej 514 lat 
temu zwyci~sko z Niemcama miał 
wykład Sz. Ks. Jan Kzyrnełka z 
Kurytyby. 

Do drugiej cześci uroczystości 
mianow1cie obchodu 10 letoiei ro: 
cznicy wkroczenia Strzelców· Pił· 
sudskit>go do Królestwa) zaprosilis 
my P• Tadeusza Głodowskiego, pro. 
fesora Szkoły s~edniej w Kuryty· 
bie1 jako uczestnika tych wielkich 
sie!'poiowych wydarzeń w HH 4 r., 
aby nam opowiedział o lem na co 
własneroi oczym~ patrzał. ' 

Niestety, mimo p!'zyobiecaoia p. 
Głodowski nie mógł przybyć - i 
zamiast niego o Strzelcach Piłsudr 
skiego opowiedział nam Sz. Ks 
Rzymełka. Podoiósł on wielkie 
zasJugi Piłsudskiego1 że na kon
ferencji pokojowej mówiono o Pol· 
sce przy udzia!e Polaków1 jako 
przedstawicieli jednego z zwydęz. 
kich państw, a podstawy tego pań• 
stwa wyrąbali bagnetami Strzelcy 
pod wodzą Pilsutłskiego. 

A wiąc wszystkim, bez względu 
na ich przekonania i czy walc?.yli 
pod komend~ Piłsudskiego czy pod 
komendą Halera w imię Ojczyzny 
Cześć im. Na tej uroczystości ni• 
żej podpisany podziqkował w imie 
niu towarzystwa 1Sz. Ks. Rzymelce 
za jego trudy, a zebranym za przy 
bycie. 

Miało być sz;urazko1 lecz p. Roch 
Piekarz me do'!tarczył nam ml~sa, 
mówił, że zabrakło w rźrźni. 

Wieczorem odbyła się zabawa, 
bawili się ochoczo, bez kłótt i. Istnie. 
je w Kandydzie tylko jedno Towa• 
rzyshvo Oświaty Ludowej im S. 
Wojciecha, należy o•1o do •OI'§wia. . . 
ty •, a annego towarzystwa ooslę 
powego niema, a jedoak mamy 
wrogów Mogli to stwierdzić z za• 
dziwieniem goście z KurytybvJ 
gdy cześó dachówki z domu towa' 
rzystwa tuż przerJ obchodem ktoś 
z przyjaciół ukrytych .zrzucił. 

Podaje to do druku do wszy• 
stkich pism polskich w Kurytybie. 

Jan Furmaniak. 

....__._........._._ ---

BACZNOŚĆ 
Pr~wdzłwe tanie cer.y tnajdziecie w składzie spożywczym 

L UC CA & C-ia 
Wielki depozyt z:bcż& i nacionalnego wina. - Sprzedaż hurtowna i detaliczn!\ 

Plac Coroneł Eneas (dawniej plac da o::dem za Katedr~i) nr. 7. (055) 
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TEATR I Bl\L · 
Staraniem Wyrhow'!!l"'llf)w B!lrsy i Tow. T. Kóściuszki Ł. Z. w 

sobotę dn. 9 sierpuia, 1924 r. w Związku Połskim przy ul. C1rlos de 
Catvalbo, N. 73 , odbqdzie sie 

Przedstawienie i Bal 
Zostaną odegrane 2 sztuczki dramatyczne, b:adzo interesujące ' i 

pouczajace. Po przedntaw•e· in Bał w program którego weidą. roimaite 
tańrf>, mjądzy inoemi Polonez z kunatemi, Biała Polka 
z Orderamt. ~a Bab h~dzie przygrvwała 

MUZY.l(A DĘTA 
Poczlłtek o godzinie 8 Wieczorem, 
Ceny. wstępu: dla Panów 2$2001 dla Pań 1$000, dla dzieci $500 
Prostmy WW. PP. Rodaków o jak najlicżoie.isze przybycie. 

HOMIS.IA. 

=BSNBBPRRBBRRRRIRSS&mBRRBR~R~ 
!l Zbaże immunizowane ma wi~kszl\ w~rtość bo go :obak 1'-
8 nie z re! Do tego celu już nadszedł Ił 
11 D . k l s 11 wustarcze węg a m l Srodek wypróbowany, w puszkach 1 kilowych do ~~ 

1 Seciedada Commerclal Ltda.. l 
li CJa'rityba - Paraaa-Baa Pedro Ivo N. 113-{;ai:Jiiłl 204: ~ 
liR Z powodu niewielkiej ilości na:eży c:tię spieszyć 
ł1 z zam6wienieniem. 
• 9 
••••••••••••s••~mmeamReamaaa~ · 

Karol Sltibiński 
Profesor muzyki dyplomowany przez 

Warszawskie Konserwatorjum Muzyczne, 
powrócił do Kurytyby i otworzył kursa 
gry na skrzypcach, f~rtepianie oraz teorji mu~yki. 

Uczniowie chcący sią k ształcić w muzyce :nogą zgła!Jzać 

1 
się, od godz 9 t~j do ll ·tej i od 3·riej do 5-tej. 

Baa l de ltlaręo N 1 tłO 

i w Jednym dniu została stłumiona. ================== ======== 
Miljonówka. ~ , 

Z Minas Gerąes. 11 p AT R ZC lE ł-'_ . -
, W sobotę dnia 21 czerW~'l i> r. od ,. tali l.!' 

ZGON PREZYDENTA STANU l było sit: ostatnie losowanie 4·proc. l PAN ST WO tt 'T ~ 1 

D·RA RAULA .SOAHES. - TeJe, Państwowej Poźyc.Gki Pre njowej. 
gramy nadesłane z Bella Horizonte, Wylosowano 28 numerów nastę · ! 
stolicy stanu Minas Geraes, dano· pującvch: KLIENT 
s z~ o śmierci prezydenta tego sta 0351664 0492562 03479 69 z a d 0 w 0 ] 0 n y 
ou D·ra Rauta Soares de Moura. 17216!6 1442235 2120420 -A 

Dr. Raul Soares był jednym z 2521070 24f1030a 2008228 KRAWIEC 
najmłodszvch i najzdolniejszych 28002~8 2525555 29'!6869 również 
polityków brazylijskich. Przed wy. 2265930 ·2 J 29540 2836237 bo 
borem na prezydenta stanu Minas 3037073 31~::!&81 3508820 KRÓJ 
Geraes był senatorem federalnym, 35 7 4-229 3205235 H024653 DOSKONAŁY 
a Z!l prezydentury o .ra Epitacao 4049201 4030165 4669518 A t dl t 
Pessoa - ministrem maryn11rki- 4590222 4316688 45~1489 żE U B RaA~ E ~-
Pogrzeb qdbył się dnia 6 sierpnia br. 4499 •17 WYKONAŁ 

Od pocz!ltku wylosowaoo nastą· L-- cuniTYPA. 
Piiplerosy •VEĄUU· LOTUS pujące ·numery miljonOwk•: JA N FA UCZ Avenida Luiz Xavier 

miPRv.P.ninll d"' 1 ihtn~ OS90624 0128955 0270830 N. 11. _________ ,_ 036807? 0470094 0583888 

~~~~~g~ ~;~g~~~ g~~~~~: Ostatnie wiadumości. l Nasiona z Polski_ 
0769105 0963950 08 ,8442 Na telegram powi1ałny redakcji są na składzie świete i naj• 
0188747 05934&1 0467669 •Gazety PolskiE:Jc Pan Poseł Ju lepszych gatunków. 

KorespoDdeDcje. 
S. KANDYDA. 

przerażenie, albowiem te 
pieski pokiisały około 30 

. Wszystkich pokąsanych od· 
do zakładu Pasteura1 gd~ie 
a1ą w leczeniu. Towarzystwo Oświaty Lt~dowej •----"!'!""!-----·-- l im Sw. WoJciecha urządziło dnia 
v~y • b.: L"\UU• 27 lipc~ b. r. obchód 1m upamię. 

0483883 0742270 0851753 rystowski odpowiedział telegramem Nasiona warzyw 
0088586 0912058 0282613 nastqpujłlcej treści: (Torebka 200 rs.) 
041-ł606 0515656 0666028 •Za serdeczny telegram powi. Brukiew, buraki, cebula cyko' 
0081195 0018273 0141420 taJny i życzenia składam gorace rja1 dynie, fasola szpar., groch• 

-
N E W Y. O R K toieniu dwóch widkich wydarzed 

miPszanina historycznych: bitwy pod Grunwal• 

Z Sao Paulo. 
ECiłA Z REWOLUCJI Z SAO 

- Ostatnie · wiadomości 
111u"·'" .. L""' donoszą, że po opuszcze· 

miasta rewolucjooi~ci padzie
się oa kilka grup. Jedna z nich 

siq znajdować w okolicy 
i Ourinhos na granicy stanów 
Paulo i Parana i w Jacaresinho1 

już w stanie Paran:t. 
ie miała się udać ośmioma 

l)uc•.a~caa.u• w kier!lDku portu Tibi 
połotonego nad rzeką Paraoa, 
dopodobnie z ~amiarem prze• 

tania sie do stanu Matto Grosso. 
no 3A niemi w poll§cig wojska 

dem w roku 1410 oraz wkrocze· 
nia Strzelców Piłsudskiego do by· 
łego Królestwa Polskiego w HH4 
roku. 

Obchód rozpoczął się jak było 
zapowiedziane, o godz. 10 rano. 
Orszak ze sztandarami i m~zyk" 
wyruszył do kościoła. Niestety Wie• 
lebne Saostry wraz z dzietmi szkoł
nemi nie mogły wzią~ć udziału1 
ponieważ rodzace nie posyłają 
dzieci regularnie do szkoły, a nad. 
to dziewczynka, która miała dekla• 
mować zachorowała. 

Po kościele orszak wrócił do 
domu Towarzystwa, gdzie rozpo. 
cz~ła się gławna część uroczyąto· 
ści. Podpisany zasaił zebranie krót• 

0466013 6909498 0715122 podzi~kowtl.nie. Jurystawski cukr., kalafjory. kalarepka., t!kapu
1 

0908815 0513280 0725066 ------------ sta (głowiasta, brukselska, czerw0 , 

0451205 0094851 04b7054 Do sprzedania na, włcska), koper~ majeral!ek, 
02444'9 Ob76719 0372875 DJak jadalny, marchew, melony" 
0761764 0743891 0945817 dom drewniany, maj"cy f!'ontu 45 musztarda, ogórki, piecza~ki (za· 
0749137 0404345 0567483 palm i długości 40 palm, poło~ooy rodki, 1 cegiełka 1 mir.), pieprz

1 
0202877 1552223 1046715 w dobrem miejscu i stosowny na r>ietruszka, pomidory, pory, rabar· 
1495803 1653418 1327337 sklep-jest na dcgodnych warun· ber, rzepka 2 mies., rzodkiawka 
1026230 116l:JI~7 1581494 kach do sprz:eJania. 1 mies., sałata. selery, szparagi, 
HJ66738 1574618 1560518 Odnośńych inrormacji udzieli szpinak, truskawki (rozsada). 
1514707 1050459 1496896 Francisz~k ·W14troba w Palmeirze. :B asiona kwiatóro 
1826072 1085701 13L9853 ---------·- (Torebka 300 rs.) 
19!3561 1229096 1787047 Bratlti, chaber, dzwonki, goz, 
1160228 1736216 1064169 Kurs pieniędzy · dziki, groszek pachnący. JewkooJa' 
1189098 1811095 15!J56I3 Dnia 6 sierpnia 192t. roku. lwie pyszczki, łubin kwiat, maciej· 
1463103 12~7660 1738005 ka, makiJ nastureja1 ostr6żka1 pło· 
1214204 1045863 1063615 ~~ szw.lłg:g ~~~f~ zł. 1~J:~ .myk1 rezeda. sło:tecznik1 itd., itd. 
1630666 1720659 127 1746 Ura S~.t40 Funtszterl. 45$700 Wysyłka kolej!l lub poczt lł w 

(Dokończenie nastąpi). Pe" 3ł29'1 granicach całej Br~zylji . 
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Wielki · Sklep Polski Mirosław Szeligo~vski 1 
B,-ły Jł!łJ>dent. klłnłk europejl!!łkicn . ~ 

• 
w· Lekarz i. ope:ra to:r @l 
~.? DOKONUJE WSZELKICH OPER!CYI CHmURGICZNYCB I KOBIECYCH s Marcina Szyndy & Ska 

Plac Tiradentes N. 19 l 
Let:z , pudtu~ naJ.,u~szych 5po::~utoV!. Bil-d~ za powoc~ promietJl łtoenlgena. , . . 'ł P9s~ada własuą praeowaię do badań mlkroskopowyeh i badati 

il krwi ua ~horobJ ukryte. 

1.
. Chorych zamiejscowych pr~~:yjmuje na lect~ente J. 

w swe'} klinice. . tna zawsze na składzie: mak~ pszenną. żytnią i kukurydzianą. cukier, ryż,· sól, 
atedzie, aliwki. rodzenki i konserwy owocowe. Bna Sao 'Jfraae~•~o •· 83- KarJ·łyba 

-----·--------------------·----~~----- . Ma równie~ najlepszą kawq mieloną z własnej fabryki • 

• • • • • l 
) 

T run ki krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurvdzę, fasol~1 ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p . 

8PBZEDAŻ NA KOLONJE HtJBTOWN A l D~TAIJ()ZNA 

CENY Plł.ZYSTĘP~E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

;?rzi!ufgższa/ące, wszv,s!ltle inne.: l •••••••• ......... •• . ........ . • •• 
Wesoły kącik. 

NOWOŻYTNY SAMARYTANIN. 

Idzie ~zosa Szmul Filozofer i 
nu~ stvszy tr&by samochodu, Jdó· 
ry p~dzi wprost na niep.o. Na kil· 
kadziesiąt kroków1 szr,fer nie mo• 
gac pcw!'trzymać maszyny, skr~ca 
raptownit i uderza z ca~~ sił~ o 
słup td{'graficznv. 

Samochód rozbity nn kawałkiJ 
szofer lPży bez iycia. Poczr.iwy 
Szmul podbiega przer9.żony, cuci 
rannego, który jeszcze oddycha, 
potem birgnie do r;obliskie1 chatv1 
przynosi wody i d:1je musi~ napić 
a widząc, te szofer przychodzi do 
Bifbie pyta: 

- Panie, panie, czy pan mote 
już mńwJćł 

- Mog~ - odzywa !lię słabym 
głosf'm szofer, 

- To rowif'dz pan, ile pan 
chce za ten szm~ Ie z samochodu? 

NIE V. JE JAKĄ OTRZYMAŁ 
' ODPOWlEDŹ. 

Gogo Gapski1 pyta Csłłpskiego1 
jaką otrzymał od powiedź1 gdy się 
oświadczył o córkę bogatego bla· 
charza. 

- Właściwie nie powiedział ani 
talr, ani nif ! Praw1ł cc ś o tt-m1 ~e 
Jepszy dhJń uczciwy 1 zernieślnik1 
jak pyszałkowaty u lędoik, ale .Ja 
mu nagadałem od wr.otnie. że ho . 
DO ' dla rzemi{:śłoHiaJ gdy za urzę. 
do;ka wyda córkę. 

- A on cóż na to? 
- ·NJc ! 
- Przeciet n1 tlsiał w jRkiś spt'• 

fiób wyiRwić swoje zdanie. 
- Wyrzucił roię za drzwi. 

......... ..a ........... .. 
ł Dr. Zygmunt Gradcwski f 
' ADWOKAT ~ 
! Po ukończeniu uniwersytetu, i 
~ ma z~ s z ·zyt zawiadomić Sz. ' ! Kolocję . Pobką. it otworzył ' 
• kr<nce!arJI} adwokacką i że ~ § załatwia ws;zelkie sprawy cy. 

wilne1 kryminalne, spadkowe i 
' rozw()dowe i t. d. ' 
łł Ri•tro i f1liPszkanie : l 
' Pra-;a Osorio •.a7. ' ..................... 

Dominik Kurecki 
Poski zakJad kraw·ieck.i 

łJiiea .a.legre N. 11 
Wielki wybór materjałów na ubranie 

~mówienie wykonuje się w razie po 
trzeby w 24 godziny. 

.Robot& gwaraatowaaa. 

CENY NISKIE. 

~-------------------------
LEKAB.ZE. 

D Carlos Borełra 
Klimka medyczno chtrur ,u:zna. Specjat 
ność: choroby oczu , uszu. nosa i gar.dła 
Konsu!torjum: ulica Marechal Florlano 

n 19, Re2.ydencja ul. V de Nacar 
n 85, Telefon 888 037 

......____Dr -.arto• Jek.Jer _ __.__ 
O .,er,.tr r ! tkuster ~rrcjalność 'Choroby 
lf biece i p;rheru. Przyjmuje od 8 do 
'd 1 ( · C 2 ..:n 4p dz "' tC:2 . Prz} ul C} 

Co n celt.~ ro B .rra ;1n n 111 03 1 
1' ł.,....__._... ~ 

Dr. E•pladola 
Rezydencja i konsultorjum ut Marechal 
Decdoro n 4~. Przyjmuje od 12 do 16 
g(ljdz po t'Giudnlu, Telefon 151 030 

Dr :t"raaeł••ek Fraako
PrzyJmuje od 3 d~ 5 po poł. Kon!!ul 
torjum ulica Bar&l) do Serro Azul n 8 

Rezydencja ulica Commendador 
.... Ara~o n 7{. Ol 
Dr. B. i~aaesea 

Operator-Akuszer SJ)ecjalnośc choroby 
kobiece i pecberza. Konsultorjum Apte 
ka 1 de Mar~o n 6. Telefon n 62 Re 
zyden~~:ja .Kio Branco n r6, Telefon 

--~~~--~n-~6=6~1~-----~ 
Dr Bendes de AruuJo 

~pecjalność; syftlis i ~~:horoby pecherza 
Przyimuje od 8 do 5 po pol. Kcmsul 

t\lrjum Apteka Minerva, Plac Tira 
de~tes 05 

Dr .U:il.aoli Warne~ke4 
Specjalność eboroby nerwowo i dzie 
cinne, DJrekter Centrali instytutu op,"ki 
·ud 4z!ećml przy ul. Alegra n b gdzie 
przyjmMje od 10 do 11 i pół z rana 

07 
•r. 8alda.ala •obriaho 

Klimka dla dorosłych ł dzieci. Leczy, 
syfilis we wuelktdl stadjach prepua 
tem BismutJaiodma. Leczy cborot-y 
rsrwowe i nałogowo jak alk(\bo lizm 
UJgestl~. Kon1ultorjum: Ul. S. Fran 

cisco n 54, AptekA Moderna, Rezydencja 
Travesu .l.tcb11riu n 12 a 09 •r. Wlrmoatl Ltma ......__ 

Akuszerja l operaCJe. Koosultorjllm t11. 
1 de Mar~o n 17. Przyjmuje od 2 i pół 
do 4 i pół aodz. po południu Rezy 

dencja ul. Dr. Muricy n 129, 
Telef,·n 123 013 

Dr. Terrea Ne&to 
Wyjeżdża do cborycb w dzień l w 
nocy. Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. Konsultorjum i re:ydencja Plac 

Tuadeotet n 54 a. (obok apteki 
SteJfeld) 06 

.UENTY8UI. 
Aaaa «Jarmelaano t;Ule~ 

ul. Ebano Perelra n. 43 012 
Hamlterto Płmeatel 

Ebano Peretra n 11 012 
.Ja~ek Dromłewicfli 

Z~by sztuczno z podmebleniem i bez, 
w złocie 1 kauczuku. Plombowanie i 

wyjmowaoie bez bólu. 
Robota pienfszorz~dna-Ceny przyst~ 

pne. Przy ul Rrachuelo n. 8 ou; 
.Joio B. iliartios 

tJl. Marecbal Flottano, n. 102, przyj 
muje o katdej grdzinie. CJ18 

.JuteBaełeł -
Ukońcaony dentysta w N. Ameryce, z 
28 letnua praktyk4. Wyrlwa bez bólu, 
plo!nbuje po cenie od i i wstawia po 
cenie od 10$. Robota gwarantowana. 

Ul. Com~nendador Araujo n. 2~ 
010 
------~~~~--------~ LeiW aecelłia 
Przyjmuje od i do 11 1 od l do ó ej 

goctzmy. ł'lac Tiradenten n 10 
022 

Kst~garnie, pap:ernie i drw 
k itrUte 

łJa11a de Nevłdades 
ł'ismla lUStrowane, jurnale, Jabawki1 

kslłlźki do naboźe6stwa, śwl~te obrazy 
i statuetki, najrozmaitrze przedmioty 
na prezenty. Paplery wszelkich gatUłl 
tów . '"v ulicy tó de )lo""""hro n 66 
- Lłwrarla Bandtal 
Pierwszorzodny zakład drukarski, intro 
ligatornia., liniarnta i fabryka~~:ja. ks••g 
handlowych Wybór ks.~żek i przyrz4 
dów szk<1lnych. Dla kupców ze znacz 
oym upustem Ul. l& de Novembro 52 -- P .. peo .Reb 
Agent różnyc:ll ftrm, Importuje papiery 
1 przybory bturowe. Skład i biuro przy 

ultcy Jote Loure1ro n 89 Adres tele 
graftezny LUZO Caixa postał 808 

Q p~ . . ... aa• -;~;mea:'"~ - . 
' Wyroby faJanso·•e, zelaZlW&, szkła, 

amunicja, Farby 1 ole1e, wszelkte ma 
terJały dla mtal~j' elcktrx,c•nej, lllm 
py etq~ Plii.ci Tłtaaentt'a u a 048 

Sapataria:siria 
Korzyatajc:el lokwiduje się wieltti wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Plac T•radtntes z pJawej strony ka 

~edrv n 10 062 

Bodolphe .i')n•eller 
Skład Qbuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jose Bon1fac:io n 3-a 

ASEKUR~WAC SIIt HA ZYCIE 
Radztmy tylko w EtUIT.aTIWIE kt6 
ta ma swo!~ fllje w Kurytyble przy 
ulicy 1 de Mar<fO n 4 A Superinten 
dent na Paran'= 1 B&nkier na Kurytybo 
Beniamin FPrreira Leite. 051 

PIB~l4DZE -
wyrotycza;~ saę ua· mały procent 
pod hypotek~ lub pod gwaraocjtl 
bonusów i apolis. Kupuje się i 
sprzedaje domy, ziemie i majątid. 
Informacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy Mare
chał Deodoro n. 38. 028 

IIO'i'EL eURl'I'YBANO 
Wtmtura PereJra de Souza & Cia 
W centrzemiasta, tram\Vaj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia 
sta. Pokoje l stołowame porzadne. 
Wina nacjooalr.e i zag!'aniczne. Po• 
syła się obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Mar<;o n. 7 - UWAGA 
Ten hotel wyłącznie dla rodzin. 

OóO 

C4S4 ..JĄłJOB 
Ja ~>ubll G mspunda 

Fabryka mebli1 materacy.ł kołder 
i płaszczy nieprzemakalnych. Po· 
siada oeble nowe i utywane. 

Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicy 
1 de Mar<;o n. J 8-Td efon n. 389 

041 
----~~~~~~~~------(JĄ~A fBĄTT, 

Skład madzyn do ptstloia R~ · 
mingtan i Corona; maszyn do Ji .. 
czenia oraz kas , Registradora c -
Przy ulicy 16 de Novembro o. 66 a. 

052 
--;;'t~l!ł!"'".:\!!""'!N~I4~~~~:-::.4~D~Ao:-I!I~Z~Y~~":'łE':":"~~-

uczv 
Ellsa (}onstaatiaa Bo~ha 

przy ul. Commendador Araujo n. 62 
Przvimuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na ma!izvni+> OS8 

P&,:\ll1'Y~ZN4 SZKOŁĄ 
BAJIDLOW.& 

.Przy uL Dr. Muricy o. 103 na pi~trze 
Dla b•ehalterów ł kol'e•p•n· 

dentów 
Cały kurs trw& ló m1esięcy, w skład 
którego wchodzą 4 biura: bankowe, 
fabryczne, składów hartowych, ko· 

misowe. Zaptsywać się motna 
zaw~ze • o27 

----------------~---------ADWOKACJI. 
~~~~~~~~-----------AZEVEDO MACEUO 

1 DR. MACEDO FILHeJ 
Prowadzi wszelkie sprawy cyw•lno, 
handlowe, krymmaino ora1 sierot, w 
każdej miejscowości stanu Parana i S. 
Cathariny. Koszta z gory płatne. B1u 
ro Av Yics 1te M4cba&o 20 078 
- DR BEIIIJAMIN l.l.NS. 
Biuro Concelhe1ro Barradas 181 {068) 
--"'''A YID ,::,ILVEl.l\A DA MO l"A. 
2 b1uro reJentalne S:erot i lrtnntarzy 
P:-zy ulicy Marecbal P'loriano fcmto• 
to 2 a. 042 

DR. GASTAO FARJA. 
Biuro Pla~ Oaorio n. 49, Tolefon C26 
044 
_D:;..R._HU~G."..O""_A .... N=T=0~N=Io~o=E-=B~A~Rm:;;-
8 turo ul1ca Buenos Aires n . 1&, fele 
on 666 OSO 
- OK UL..\' ;,,::, ~:::; YIEIKrt 
B·uro ubca R1o Bran~J n 80. Tele 
fon ~7~ 020 

~ tb'V ~~k.-;zy wyna•azek d la lecz~nła s • filisu 
Elixi :r ,.9:1.4"" 

uznany rrzu Narodowr Departament zdrowia publiczner;o pismem dn. 11 luteco 
1918 rokll, Nl'. 21 

Zwalcza skutPcznie ~yfilas bez aiebazpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener, 
gicznym środktem, czyszczflcym krew i lelrardtwem. wielkiej wartości 
Jut przy użyciu trzeciej flas?.:aczki. objawy choroby naw~Jt powa~niej · 
szych: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i reumatyzm, znikail\ jakby je ręk'ł 
odjał. U 9G0/o mężczyzn żtmatych, ktOrzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby sekrptne choroby te pozostai~S cbronicznemi i to jest 
przyczyn!ł1 t~ tysiące kobiet zamętnych cierpi!\ na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc; zupełnie. co te c"soroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarczq zuJ)ełnie do odzyskanta waszego zdrowia 
i uratowania waszvcłl dzieci od !)rZ) byych na>~tępstw. 

Dla dzieci svfilistycznycłl jest ,.F.LIXIR 914" najodpowiedniej 
szem lelrarstwem, poniAWili 1ie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
u~ciu. "ELIXI!:l 9t4:• nabyć motna we wszystkich aptekach i skła 
dącb aoter~znycb w Brazyl]i. 
QłówaJ' skład O alvio e Cia 8. P•Glfł, .l.v Sio .Jolo ID 

~-}ltllłJ ..v·~~·~ł'llllt(l;~ł!C" 

~~~~~~~~~~~f~~~-~~~~~~~~-~~ 
Szanowne Panie! 

W ci~gu ł1ch godzin uwoln·ó si~ mot <->cie od kolek macicz• 
ovch1 iet<'li u:tvtVlłÓ h"'rlziPd~> ·Ff UXO ~EO \ TINAc 

u.znana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznogo, pismem dnia 28 
ct:erwca 1916 roku. Nr. 67. 

•Fiu.se·8edatiua• Jest jedyuym znnn~ m prodnktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leCMniu nibdoutagafl kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 cb godzin. Utywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniej~za bole~ci porodowe i kolki, i zabez
piecza tycie kobtet przed następstwRmi krwotoków tak czf}~tych przy 
porcdach. Przy innych chorobacb kob1ecycb .Fio:s:o·8ed.atłna• 
działa zawsze skutecznie i leczy w";;;y~tk•e medomagania kobiece, 

ZqJeca si~ le kai''lOffi i aku~z~rkom. 
Jedyni dep lZYIJlrJu.~ze: 

Galwil-. & Cła Sao Paulo Avenida~Ao JnAo 145. :• 

~~~~~~~.,~~~~'13'l.lil, .,~~~~"'~i1(i;i;~~~ 
i'llłlł1BSifiii!INRfiii2111~JIIIfiRHR2SZ~IISI 
~ Towarzyst .wa Fraae• s k ie Zegln:&ł llo~sk ie.J 

s .,Chargeur's Raunis'" i 1,Sud Atlantique'~ 
~ Resul'lrae odj azdy ~ p'lrtów Saotos t Rio de Jaoesro 

N~~.m do H~Swre i Bordeaux. ~· 
19 

Komunikacta najszybsza i najwygodniejsza statkami lu-
ksusowemi pospiesznym• które odbvwa ą podróż ZĄ Santos 
do Francja w 16 dniach oraz statkami spec),lnie urzfłdzo · 
oymi dla emigrantów, lttórzy znajdą 1ak najwygodnieJsze po' 11 
mies?.czenie a! 

Statki maj1ł do dyspo~'~vcii kabiny III klasy. 1 
Podróż z Bordeaux, z Havre c:z:yb z Pallice do Gd•ń•ka od ~ 

a bywa sio pociągami francuskiem' aż do Dunkerque a z Dunkerque 
!!! do Gdałnk• statkami komp francusx1ej • Transatlantique•. W ten 
~ sposób uniknte sio różnych naduiyt, na które niera~ bywaj4 nara _ 

żeni nasi p.-.d, rnwie na granicy niemiec::klej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z •.&NTOII Z RIO DE .J &•EIRO 

•GROIX.- 9 sierpnia 
·LUTETIA& 16 sierpnia 16 • 
,EUBEE• 1~ c 

l · HUEDiCc 6 września 
•MAS ,JLlAc 12 września 13 września 

•• SprŻedaż biletów z Brazylii do Polski oraz z Polski do 
..,. tłrazylJI t. zn. (bilbetes de chamada) , załatwia i bliższych in· 

formacji udziela 1 l Ignacy Kasprowicz l 
li Avenida l ui* Xlłvier ~ ~'4. l'{ t i'ł 1. · l 
łll&I81111111KIHIBII.BJII'ł!łiiiiiiiiiii'BIIIBIIII8f 

C A S A B l C H B L S przy ulicy 15 de Novembro N. 70. 
Załot. w 1897 przez Ąlfreda Eraesta Bicbels 

Ma zawsze na składz1e waelki wybór kapeluszy dla pań i dzieci, 
zabawek. materjałow, przedmioty właściwe oa pre3eoty, oraz;na karnawał· 

Warto .przekonać się ow ba:kie o dobroci towarów jako też o niz1 

kich cenach 083 

. Handel Polski · 
w Barro - Ereehlm Rio Gr. 8. 

Władysława Obroślaka. 

Nowe s~rowadzony wielki w.ybór to~varów ~etrowycb, jakoteż narzę. 
dzi roh:uczycb1 kuchennych 1 wszelkacb drobaazgów. Kupuję produkta 

kolonialne, - płacę wysokie ceny. 
AdNt:i : Wład ysław Obrośłak _ ___ .,. ___ __ 

---:----:--~ .. - .. --,.., ;·---==---;:: :..-:--~ ~ . ...; --= _-;-_:-;.~ ~ -~~--r.;. i"1...4: · • ~~ .... m . r-_.-,,.. ... ~· -~Z.·' ... ~ ~ ... ~ 
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